ДОГОВІР №
ПРО СПІВПРАЦЮ
„___”________200__р.
між факультетом Електроніки Національного технічного університету України
„Київський політехнічний інститут” (далі Факультет) в особі декана Жуйкова Валерія
Яковича що діє на підставі доручення ректора №0113-06 від „08” січня 2008р. і ___ (далі
Підприємство) в особі ___ що діє на підставі ____ про підготовку ті працевлаштування
студентів, які навчаються за спеціальністю (напрямом) .091201 „Акустичні засоби та
системи” та .091202 „Медичні акустичні та біоакустичні прилади та апарати” (.0912
„Акустотехніка”) денної форми навчання.

1. Предмет договору
Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в
напрямах, що визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами.

2. Заходи, які здійснюють сторони
Підприємство:
2.1 Забезпечує проведення і керівництво практиками за узгодженими спеціальностями,
кількістю студентів і термінами проходження на своєму підприємстві згідно з
навчальними планами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, додержуючись
Положення про практику студентів вищих навчальних закладів України, включаючи
вимоги з охорони праці та техніки безпеки.
2.2 За узгодженими темами надає студентам можливість виконання курсових робіт і
дипломних проектів на власній виробничій базі.
2.3 Надає випускникам, як молодим спеціалістам, що направлені на Підприємство за
узгодженими списками, роботу згідно з отриманою спеціальністю і кваліфікацію
відповідно чинного законодавства України та своєчасно повідомляє університет про їх
прибуття до місця роботи.
2.4 Надає допомогу Факультету у розвитку матеріально-технічної бази навчального
процесу (за погодженням сторін коштами, сучасним обладнанням, ремонтними
роботами, тощо).
2.5 У випадку, коли між Підприємством і Факультетом є договір про цільову
підготовку, Підприємство забезпечує: бази практик, технічне оснащення навчального
процесу Факультету та бере участь у визначенні змісту і обсягів підготовки майбутніх
спеціалістів, формуванні нового переліку посад і кваліфікацій, переоснащенні бази
практичної підготовки в навчальних закладах, забезпеченні якісного проходження
студентами виробничої практики, організації стажування викладачів на виробництві,
вирішенні питань працевлаштування випускників.

Факультет:
2.6 Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю та згідно з
індивідуальним планом цільової підготовки студента.
2.7 Забезпечує керівництво та проведення практик студентів на даному Підприємстві
по тематиці підприємства-замовника.

2.8 Направляє за його (їх) згодою випускника (випускників) на дане Підприємство і
видає направлення на роботу.
2.9 Використовує надані Підприємством Факультету устаткування та приладів на
розвиток матеріально-технічної бази навчального процесу при підготовці необхідних
Підприємству фахівців. Забезпечує студентів навчально-методичною літературою.

3. Загальні положення
3.1 Зміни та доповнення до договору вносяться за згодою сторін.
3.2 Договір може бути розірваний при невиконанні зобов’язань однією із сторін або за
згодою сторін. Даний договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань сторін.
3.3 За взаємною згодою сторін можуть здійснювати спільні проекти, проводити спільні
заходи, рекламні кампанії, виступи і публікації у ЗМІ, спрямовані на розвиток
співробітництва.
Договір укладено у 2-х примірниках, які мають однакову силу.

4. Додаткові умови

Адреси сторін
Підприємство:
адреса:
тел.
Факультет:
адреса: м.Київ-03050, пр-кт Перемоги 37; вул.Політехнічна 16 корп. 12
тел. 454-9432, 454-9072

Договір підписали:
Факультет
Декан ФЕЛ ____________ (В.Я.Жуйков)
М.П.
Зав.каф. АтаАЕ ____________ (В.С.Дідковський)

Підприємство
Керівник ____________ ()
М.П.

